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 دنور و یرهش یضارا یربراک نییعت رد کیفروموئژ لماوع شقن یسررب
 یدهم یدروم هعلاطم G.I.S)) رازفا مرن زا هدافتسا اب رهش یکیزیف  سرتسگ

 نانمس ناتسا رهش
 1مدقم دنز اضر دمحم

 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یملع تایه وضع و رایداتسا

 4/03/1307 :رودص خیرات  03/03/1307 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 اهرهش یکیزیف شرتسگ نینچمهو یضارا یربراک تاعلاطم یسرربرد یژولوفروموئژ تاعلاطم یالاب رایسب شقن و تیمها هب هجوت اب
    ررگ گوروج یرهرش   یاره ینامارسبان و  تتکرشم    کریفرموئژ ژرماوو نتفررگ رظنرد نودب هک درب میهاوخ یپ عوضوم نیا هب یگداسب
  یاره یربراک دسر یم رظن هب زین رهش یدهم رهشرد . دش دنهاوخ صوصخ نیا رد یناوارف ژئاسم یریگ ژکش ثواب  هک دیدرگ یم
     ثرواب  تاوورضوم نیرمه نیاربارنب   ، یژورلوفروموئژ و یرعیبط مهم ژماوو ات تسا گدش نییعت نیمز تیکلام و تمیق هب هجوتاب نیمز
    ارب شهوهرپ نریا رد . تسا گدش  رهش یکیزیف هعسوت و دشر تیاهن رد و  نیمز یاه یربراک نییعت رد یسوسحم یاه یگتفشآ زورب
   هرک نآ کریفرموئژ ژماوو و رهش یریذپ بیسآ رد مهم ژماوو ادتبا رد ینادیم تایومو و  یویوحت – یفیصوت  شور کی زا گدافتسا

        ر ورم یرعیبط رریط ژرماوو ریارس زرین  درعب هوحرم رد و رهش یکیزیف هعسوت و زیخ ژیس ژماوو ، اه ژسگ زا میرح و هوصاف :زا دنترابو
 و  ینارسردادما  یارهیربراک زا  ارهنآ  هورصاف و  ازررطخ تاسیسأت میرح ،رهش تیعمج مکارت ،اهنامتخاس رمو ،اهنامتخاس مکارت : ژماش
  هرشقن  G.I.S طیحم رد اه هیال نیا بیکرت و قوف یتاوتطا یاه هیال هب یهد نزو اب سپس .دنا هتفرگرارق یسررب دروم زاب یاهاضف
  رد هرک   صصرشم  داورح  رربارب رد  ریذرپ بیسآ یاه گدودحم نینچمه و رهش یکیزیف سرتسگ میرح ، ینوکسم یاهیربراک نیرتهب
   .تسا گدیدرگرهش نیا رد  اهنامتخاس یزاس مواقم و یزاسون ،یزاسهب هب طوبرم یاهتیولوا داجیا هب رجنم تیاهن

 
 G.I.S،رهشیدهم ،رهش هعسوت ،کیفروموئژ لماوع :یدیلک تاملک
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 همدقم
 زا  یرادرودخرب  رودظنم  هدب    هاودخ خدیفروموئئ یاده  هددیدپ درکلمع ی هوحن نینچمهو یعیبط مهم لئاسم تخانش 
  ریدسفت  نیاربادنب . ددشاب هارمه اه هدیدپ ریسفت و هدهاشم اب دیاب نآ بولطمان ضراوع اب هلباقم یارب ای یعیبط بهاوم
 خیرات و اهدادخر ی هوحن و یفاک و مزال تاعالطا نتشاد مزلتسم تادهاشم زا لصاح جیاتن و قیقد لیلحت و تسرد
  ددنناوت  یدم یبوخ هب هک دنتسه نیمز مولع نادنمشناد هلمج زا اه تسیئولوفروموئئ .تساه هدیدپ زا هنوگنیا هتشذگ
 هزورما یلو ، دنتشاد هیکت هبرجت هب  اه هار و اهرهش ینیزگ ناکم رد هتشذگ رد زین ام ناکاین . دننک یسررب ار مهم نیا
  ،دنا هدش سونأم دیدج یروانف تفرشیپ اب ناهج مدرم و تسا هدش لیدبت یا هدیچیپ یگدنز هب نامز نآ هداس یگدنز
  ادهنآ  هدب یهجوت یب و هتفای یا هداعلا قوف تیمها تفرگ یمن رارق هعلاطم دروم هتشذگ رد هک یعیبط عیاقو هجیتن رد
  نیدمز ی  ههدیو  طیاردش  دودجو  تدلع  هدب  ناردیا نیمزرس .دروآ دهاوخ دوجو هب هدنیآ رد ار یریذپان ناربج تراسخ
  ردب  هوالدع یتسیاب ینارمع ناحارط و نازیر همانرب اذل .دشاب یم رادروخرب یا ههیو تیمها زا یتخانش نیمز و یسانش
 اه دنیآرف لرتنک یاه شور و اه هار و دنسانشب یبوخ هب زین ار نآ رثوم یاه دنیآرف نیب طباور اه هدیدپ نیا تخانش
 ار  اده  هددیدپ   زا هدنوگنیا ییایوپ زا یشان یاه دمایپ یتسیاب تروصنیا ریغ رد . دنیامن داهنشیپ دوخ یاه حرط رد ار
 و برغ ات قرش زا یفلتخم ییاوه و بآ و خیئولوفروم طیارش یارادام روشک ی هدرتسگ ی هنهپ .دنشاب هتشاد راظتنا
  قدیبطت  مددع لیلدب ، یریذپان ناربج تامدص و اه تاراسخ زورب ثعاب دنناوتیم خی ره هک تسا بونج  ات لامش زا
 و  . ددندرگ تسا یرهش هتفرگ لکش یاهیربراک زا بسانمان هدافتسا و یزاسرهش و ینف لوصا اب ینارمع یاه تیلاعف
  هدنماد تاکرح یکیتونکت یاهتیلاعف هلمج زا یتوافتم یاه هدیدپ اب دروخرب ضرعم رد اهاضفریاس زا شیب قطانم نیا
  متدسیس و  یطادبترا  هکبدش ،رباعم هکبش ،رهش مرف رد هک یلک فعض و قوف دراوم هب تیانع اب .دنشابیم بالیس و یا
      ددناوتیم یدعیبط بداودح زوردب ردب  هوالدع ،دراد دوجو یرهش یاهزاسو تخاس و اهرهش یتامدخ و یتاسیسأت یاه
  فردص  اده  رودشک رد  یدادیز  رایدسب یاه هیامرس هنالاس هکنیا هب هجوتاب .ددرگ زین یناسردادما ندومن لتخم بجوم
  یمادمت رد  هدک دراد  تروردض  نیاربادنب  ددردگ یم بداوح ربارب رد فلتخم یاه هزاس و هینبا یزاس مواقم و یحارط
  تادفلت و  تارادسخ نارحب عقوم رد ات ددرگ هجوت مهم هلوقم نیا هب یرهش یضارا یربراک هب طوبرم یاهیزیر همانرب
 وحن هب یرهش فلتخم یاه هنیمز و اهحرط رد نآ ندناجنگ و اهرایعم زا یرس خی نییعتاب و دناسر نکمم لقادح هب
 .ددرگ ینیب شیپ دراوم نیا یبولطم

   رد .ددشابیم یدلیلحت –    یفیدصوت نآ شور ثدیح  و تدسا یا هعسوت-یدربراک یتاقیقحت فده عون زا شهوهپ نیا
  لدیلحت هب ینادیم و یدانسا تاعلاطم زا یریگ هرهب اب یضارا یربراک دوجوم عضو تخانش زا سپ شهوهپ نیا ماجنا
   ار مزال یا هداد هدنیهب یاهادضف ندومن صخشم اب و هدش هتخادرپ یرهش یاهدرادناتسا اب بسانتم یاهاضف و حوطس
   و اده یربرادک دوجوم عضو نیمه هب هجوت اب سپس و هیهت دوجوم عضو هشقن و هداد رارقG.I.S  رازفا مرن طیحم رد
 .تسا هدش هیارا هشقن بلاغ رد ینوکسم شخب رد صوصخب هعسوت و دشر تهج اهاضف نیرتهب
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  هنیشیپ

  یکیتودنکت ، یبالیس ، یا هنماد یاه دنیآرف دننام خیفروموئئ یاهاگنت هیلک ییاسانش هب دناوت یم یکیفروموئئ هعلاطم
  خدیتونکت  لادعف  یحاودن رد  ههدیو هب.،دش یم هدافتسا تاعلاطم نیا رد یتنس یاه شور زا 3137 ههد ات ، دنک خمک
 و  اده هیضرف هب درف هب رصحنم ًاابیرقت و یمیدق راک نیا مظعا تمسق رگید یحاون و اقیرفآ یاه تمسق وندنالز دننام
  صخادش  ناودنع  هدب لکش نیمز هیجوت هزورما اما ،دوب یکینوتکت عیاقو حطس لکش نیب هطبار دروم رد یاه هدهاشم
  لدصفم ،رتکچوک یاه لکش نیمز تخاس رد دیکات نکیلو دوش یم هتفرگراک هب دیدج یاهراک رد یکیتونکت تیلاعف
  ردیخا  نادیرج ًاالامتحا و تاکرح زا خیرولوفروموئئ لصفم تاعلاطم .تساهنآ اب هطبار رد هدیچیپ تاقوا یضعب و رت
 و  ردلک  ًاالًالدم . تدسا هدروآ  مهاردف  یدهاودش  تدسا  یدلخاد شنت طیارش شنکاو میقتسم دهاش هک ییاهلسگ دادتما رد
  یادهدور زا  ادینرفیلاک  خدچوک هرد ،ویدنیا یاه هپت بونج رد ساب ردتآ نس لسگ هقطنم رد 4337 لاس رد ناراکمه
 و  هدردشف  یاده  هتدشر ،  هددش درخ یاه هتشر ، قمع مک و عیسو یگتفر ورف یاراد ، عطقنم فرحنم یاهدور و ریسا
 (77ص -1107  - یریزو).دنا هدومن هئارا ار یلماک یاه شرازگ یلسگ یاه هاگترپ
   تدعلاطم تدیمها       و تروردض ددنناوتب ادت ددنا هتدشاد یدناوارف شالت و یعس نیصصختم زا یرایسب زین ام روشک رد
    ددیمحلادبع ردتکد ییاقآ.ددنیامن هئارا  یرهش یزر همانرب و یضارا یربراک فلتخم یاه هصرع رد ار یئولوفروموئئ
       تیریددم و نیمزردس شیادمآ رد یئودلوفروموئئ دربرادک ناودنع تحت باتک دلج ود رد زیربت هاگشناد داتسا ییاجر
    ردشن یرادکمه ادب 0107   لادس رد هدک یا هیحان نارمع و یزیر همانرب رد یدربراک یئولوفروموئئ نینچمه و طیحم
       بادتک ددلج هدس رد مددقم یریدصا ادضر دمحم رتکد.دنا هدومن هراشا عوضوم نیا تیمها هب دناسر پاچ هب سموق
     هدتخادرپ عودضوم ندیا تدیمها هب زین دناسر پاچ هب یعسم رشن یراکمه اب 1107لاس رد هک رهش یعیبط یایفاریج
       رد هدک یرهدش یئودلوفروموئمئ ناودنع تدحت یبادتک اب زین نارهت هاگشناد داتسا یمیقم میهاربا رتکد نینچمه، تسا
        یاهددنیآرف و لاکدشا تدیمها و ثدحب هدب دنادسر پادچ هب نارهت هاگشناد تاراشتنا هسسوم یراکمه اب 1107لاس
   و یعدس نودنک ا دت هطوبرم نیصصختمزا رگید یرایسب نینچمه.تسا هتخادرپ یرهش یزیر همانرب رد یئولوفروموئئ
    شیادمه نیتدسخن.دنا هتدشاد یملع یاههاگراک و اه ینارنخس،تالاقم بلاغ رد و صوصخ نیا رد ار یناوارف شالت
       ناردهت ددحاو یمالدسا دازآ هاگدشناد شالدت و تدمه هب هک نیمزرس شیامآ رد یئولوفروموئئ تاعلاطم هاگیاج یلم
   هدک زدین نیمز هرایس نکاس ناسنا هاگیاج یئولوروموئئ یلم شیامه نیتسخن و دیدرگ رازگرب 1107 لاس رد یزکرم
    یاتدسار یدمه رد هدمه و همه دیدرگ رازگرب نارهت هاگشناد رد یناریا یئولوفروموئئ نمجنا تمه اب 7307 لاس رد
   یا هدقطنم یاده یزبر همانرب و یشیامآ تاعلاطم،اه یزیر همانرب،اه یربراک رد یئولوفروموئئ تاعلاطم ههیو تیمها
 .تفرگ تروص
 هعلاطم دروم هقطنم
  نیدمه رد و دیدرگ ادج نانمس ناتسرهش زا 0107 لاسرد هک تسا ناتسا دیدج یاه ناتسرهش زا رهشیدهم ناتسرهش
 زا و  هددیدرگ  عدقاو  زردبلا  لادبج  هلدسلس یبونج هنماد رد رفن 37310 تیعمج و عبرم رتمولیک 7937 تحاسم اب لاس
 برغ زا و نانمس و نایماد یاهناتسرهش هب قرش زا و نانمس ناتسرهش هب بونج یوس زا و ناردنزام ناتسا هب لامش
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  لقاددح و  هدقیقد 0 و هجرد 09 رهشیدهم ناتسرهش ییایفاریج یقرش لوط لقادح .تسا هدش دودحم نارهت ناتسا هب
  ادیرد حطس زا ناتسرهش زکرم یسانشاوه هاگتسیا عافترا و هتشاد رارق هقیقد 10 و هجرد 90 ییایفاریج یلامش ضرع
 و  یزدکرم  شدخب ود یاراد و  نیزدجرد ، دازریمهش ، رهشیدهم رهش هس یاراد رهشیدهم ناتسرهش .دشابیم رتم 3307
 .تسا مشاچ و هوکتشپ ، نیزجرد ناتسهد هس یاراد و دازریمهش

 
 رهشيدهم رهش عماج حرط نارمعو هعسوت حرط  1 هرامش هشقن

 7307طیحم یرامعم حرط رواشم نیسدنهم :عبنم

 رهشيدهم صلاخ مکارت و تیعمج ،تعسو  1 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 

 :هعلاطم دروم رهش زیمآ هرطاخم قطانم رب یلیلحت

         زا یرایدسب یدنمیا مددع و تدفاب ندیا یگدرتدسگ و هدودسرف تدفاب ههیو هب و رهش قطانم یریذپ بیسآ هب هجوت اب
  ناردحب تیریدم رد حیحص یزیر همانرب ای هثداح عقاوم رد یزیر همانرب اب ات دراد ترورض هدودحم نیا یاهنامتخاس
      هدمانرب تدهج ددیاب و .داد شهادک ندکمم لقادح هب ار یعیبط یایالب نیا زا یشان تافلت و اه تراسخ نازیم  ناوتب
 ناوتب قیرط نیا زا ات هدش ییاسانش دنشاب یم رتالاب یریذپ بیسآ یاراد هک ییاه هلحم و اه هدودحم ادتبا یتآ یزیر

 (راتکه رد رفن) صلاخ مکارت (راتکه) ینوکسم صلاخ تحاسم تیعمج هزوح

7 1040 9/30 09 

3 0303 30 30 

0 9003 9/01 037 

4 7933 3/19 39 

9 3093 9/433 77 

 04 1/194 03373 عمج
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      یرترثودم تامیمدصت نآ یریذدپ بیدسآ شهادک و رهش ینمیا شیازفا فادها اب فلتخم قطانم مکارت شیازفا تهج
   مادجنا و یهدنامادس و یزیر همانرب ثحب هب طوبرم نارحب تیریدم تالیکشت ای نامزاس هفیظو نیرتمهم .دومن ذاختا
   ددحاو ندیا فلتخم لیالد هب هجوتاب هنافسأتم هک دشاب یم یعیبط لماوع صوصخرد ههیوب و اه هنیمز نیا رد قیقحت
  هدک دشاب یم یعیبط یایالب دعتسم قطانم زا یکی هعلاطم دروم هقطنم .درادن دوجو هعلاطم دروم هدودحم یرادرهش رد
    دادجیا نادکما هدک تسا نیرفآ رطخ هناخدور نتشاد ،الاب لیسناتپ اب ییاه لسگ دوجو ،هقطنم بیش تلع هب یفرط زا
   یدفرط زا و هدقطنم یدنب هنهپ و یسانش نیمز تفاب صاخ عون دوش یم هدید نآ رد بآ ناور یاه نایرج و بالیس
    شرتدسگ نیدنچمه و ددردگ یم یقلت ناتسرهش نیا تیمها زئاح یاه هداج زا یکی  هک یدنبرمک هداج بادحا رگید
         یادهانگنت ییادسانش تروردض هردیغ و ینوکدسم سرزدب یاده  رهدش بادحا، یقرش لامش تمس هب رهش یکیزیف
   یدسانش نیدمز لئاسم هک ییاه هنهپ و زکارم  رت ترورض .دیامن یم صخشم ار هقطنم هدننک دیدهت یئولوفروموئئ
 .دوش یم هتخادرپ نآ هب لیذ رد هک .دشاب یم هنیمز نیا رد ثحب لباق لئاسم زا یکی دراد دوجو اجنآ رد
 : اه لسگ
    .تدسا هددش زدین زربلا لسگ روبع ریسم رد رهش یریگرارق بجوم زربلا هوک هتشر دادتما رد رهشیدهم رهش یریگرارق
  هدک دشاب یم لکش نیا هب یزاسرهش و نکسم نامزاس یاهدرادناتسا ساسا رب لسگ فارطا رد رهش یریگرارق میرح
    لدسگ طدخ فاردطا رد نآ یناریو هنهپ و هدوب رتم 331 یلا 330 نیب لسگ فارطارد هزرل نیمز عوقو نامز رد میرح
      ضردع شیازدفا نادکما زدین رتمودلیک 9   ادت هدتبلا هک دراد دوجو لماک یناریو لامتحا طخ نیا رد دشاب یم رتم 3397
 تدم یلو هدوب هیلوا تاظحل رد و نآ عبنم هب تبسن یعیبط لماوع تدش شهاک هب رجنم رما نیا هک دشاب یم لمتحم
      و نکدسم نامزادس) ددش ددهاوخ رتدشیب یحاون نآ یارب اهتراسخ نامز هب هتسب هک دشاب یم رتشیب نآ تاعفد و نامز
  رد دودجوم یا     هلدسگ دودجو هدب هدجوتاب دودش یم هدهاشم 3 هرامش هشقن رد هک روطنامه (90 : 7107 ، یزاسرهش
       و هدودب ندکمم لقاددح رد یدعیبط لدماوع هدیلوا تدش میورب شیپ رهش قرش تمس هب هچره ،نانمس رهش یکیدزن
 (HTTP.WWW.HCC.ORG.IR).دوب دهاوخ لماوع نیا یرتمولیک 9 لمتحم عاعش زا جراخ یتح رهش زا ییاهشخب

 
 رهشيدهم رهش هدودحم لسگ 2 هرامش هشقن
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 رهشيدهم رهشرد لسگ ميرح 3 هرامش هشقن

 ازرطخ یاه یربراک و یژرنا طوطخ هکبش    
 ، نیزنب و زاگ یاهپمپ دننامه یتفن یاه هدروآرف شخپ زکارم هدرک روبع رهش لخاد زا هک زاگ ،قرب لاقتنا یاه هکبش
  هتدسوپ  شزدیل و شنار تلع هب یعیبط لماوع عوقو ماگنه هک دنتسه ازرطخ یاه یربراک نیرت هدمع زا ... و لوناتم
 شخپ و یرادهگن زکارم ینامتخاس بیرخت بجوم هب نینچمه .دهد یم شیازفا ار رطخ یگدیکرت لامتحا نیمز یاه
  لدباق  زادس و  تخادس  یاهدرادناتدسا و میرح تیاعر مدع تروص رد یزوس شتآ و راجفنا یتخوس تامدخ هئارا و
  یدم فذح ازرطخ یربراک زا دروم نیا اذلف هدرکن روبع هعلاطم دروم رهش رد ورین لاقتنا هکبش .دوب دهاوخ ینیب شیپ
  هدیدشک  بودنج  هدب لامش دادتما رد هک تسا هعلاطم دروم رهش رد ازرطخ یاهیربراک نیرتمهم راگ لاقتنا هکبش .ددرگ
   یدلیلد  هدب  هدودسرف  تدفاب   تدیعمج  مکاردت و یرهش تاسیسات و زاگ و نیزنب یاه پمپ دوجو نینچمه تسا هدش
 قرب لاقتنا طوطخ یارب رتم 330 عاعش ات لقادح یتسیاب هک تسا ... و یناسر تامدخ تهج گنت یاه هچوگ دوجو
 و  زادگ  پدمپ دننامه  ازرطخ یاه یربراک یارب رتم 330 و ، زاگ لاقتنا طوطخ یارب رتم 391 (33 ص 9107 ییاباب)
  .دوشن هداد ... و ینوکسم و یشزومآ یراجت زکارم تخاس زوجم و دوش هتفرگ رظن رد هنکس زا یلاخ ، نیزنب
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  رهشيدهم رهش رد (یرهش تاسیسات)ازرطخ یاهيربراک ميرح 4 هرامش هشقن

 
 رهشيدهم رهش رد (زاگ لاقتنا طخ ميرح)ازرطخ یاهيربراک ميرح 5 هرامش هشقن

 نامتخاس مکارت
   ردیز حردش هب نآ نیرت لوادتم هک دریگ یم رب رد ار یددعتم میهافم یزاسرهش و یرهش یزی همانرب تایبدا رد مکارت
     .دودش یدم هدافتدسا رهدش رد یلک سایقم رد شجنس یارب هک تسا یریگ هزادنا رازبا خی ینوکسم یلک مکارت .تسا
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      ،فدیرعت ندیا رد .تدسا نآ هددش هتخادس حطس رب رهش تیعمج لک میسقت لصاح ینوکسم یلک مکارت فیرعت ربانب
 هتخاس یضارا حطس روبزم تابساحم رد نکیل .دشاب یم فلتخم یاه یربراک اب یضارا هیلک لماش هبساحم دوم حطس
  رد بیدسآ نازیم .دشاب یم هقطنم ره رد تیعمج مکارت زا یشان اه نامتخاس مکارت دوش یمن ظاحل یزرواشک و هدش
 یسرتسد مدع ، هزرل نیمز زا یشان یاه بیرخت مکزاب یاضف ،یتیعمج ماحدزا تلع هب الاب ینامتخاس مکارت اب قطانم
 ماجنا یرهش تدم دنلب یاه یزیر همانرب رد نیاربانب .دبای یم شیازفا ... و یناسر دادما رد یتخس بسانم یاههار هب
     هناردس شیازدفا هدب بیدش و در  دیگ اردق یعیبط لماوع قطانم میرح اب و یحاون زا رود زاس و تخاس دیاب  الم هدش
    مکاردت ادب قطادنم .ددرگ مادقا ینامتخاس مکارت نازیم هب هجوتاب ... و اه  راپ دننام یحیرفت زکارم زا معا زاب یاهاضف
     ددیکات درودم هدعلاطم ندیا رد رکذلا قوف طورش تیاعر اب زاس و تخاس یارب بسانم ریاب یاهنیمز ، ینامتخاس رتمک
  (4-9 هرامش هشقن ).تسا هدیدرگ دکوم
 

 
 رهش یدهم رد اهنامتخاس شنکارپ 5 هرامش هشقن

 :یناسر دادما زکارم
   هدقبط لمادش عوقو زا سپ یاهنامز و عوقو ییادتبا تاظحل رد هدش فیرعت فیاظو عون بسح رب یناسردادما زکارم
  اهیرادرهدش ،اهسنازروا ،اهناتسرامیب ،ینامرد یتشادهب زکارم ،رمحا لاله ،یناشن شتآ ،سیلپ هلمج زا اه نامزاس زا یا
    یالادب نازدیم تدلع هب اضاقت اریز دشاب یم سنائروا تامدخ زکارم اب تیولوا عوقو ییادتبا تاظحل رد .دوش یم ...و
   ،ردمحا لالده دننامه یناسردادما زکارم ریاس نآ زا سپ .تشاد دهاوخ یدوعص ریسم تعاس 14 یلا 43 ات اه بیسآ
 یکیدزن نیاربانب .دوب دهاوخ دادما و خمک ریگرد زاغآ هظحل زا زین یناشن شتآ زکارم .دش دنهاوخ هصرع دراو سیلپ
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 هدنیآ یارب هدش ماجنا یاه یزیر همانرب و دوجوم هدش ماجنا یزاسرهش هب هجوت اب روکذم زکارم یگدنکارپ و دادعت و
    داددما هدب تبدسن نکمم نامز نیرتعیرس رد ات .دشاب دنا هدش عقاو اهلسگ میرح رد هک مکارت رپ قطانم هب خیدزن دیاب
      هزودح رد ینادسر داددما زدکارم داددعت ظاحل هب رهشیدهم رهش .دبای شهاک عوقو زا سپ تافلت نازیم و مادقا یناسر
      ادب تامددخ عودن و نازدیم ظادحل هب یلو .دشاب یم اهدرادناتسا هب خیدزن دوجوم تیعمج هب هجوتاب تاجن و نامرد
   مدک و ینادسردادما نامز هب رتشیب هعلاطم نیا رد دنچره .درادن یبسانم طیارش عوقو زا سپ تاعجارم مجح هب هجوت
 .تسا هدش هجوت یریذپ بیسآ قطانم ات زکارم نیا هلصاف ندرک

 
 رهشيدهم رهش رد یناسر دادما زکارم 6 هرامش هشقن

 :(یسرتسد یاههار) یرهش رباعم
   ،رهدش زا یدشخب رد هدوسرف یاه تفاب دوجو نوچ یفلتخم لیالد هب رهشیدهم رهش هلمج زا روشک یاهرهش رًالکا رد
   .تدسا هددشن تیاعر یرهش رباعم تخاس رد مزال یاهدرادناتسا و هتشذگ زا رهش یتآ هعسوترد یسانشراک دید دوبن
 یاهدرادناتسا هب خیدزن هب ار لاس 97 زا رتمک رمع اب یرهش زاسون یحاون رد هدش هتخاس رباعم هعلاطم نیا رد مرجال
  یدسرتسد      یاده هار ریثأدت نازدیم نیدیعت تدهج بسانم صخاش ار رتم 0 ضرع اب رباعم و هتشاد ضورفم یزاسرهش
    ددمآ و تدفر ردپ یاه هار رتشیب هعلاطم نیا رد میریگ یم رظن رد هزرل نیمز عوقو زا سپ عوقو تاظحل تفر و دمآرد
 .دنا هدش هداد تلاخد یرهش رباعم یضرع و یلوط تابساحم رد یرهش
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 رهشيدهم رهش رد یرهش رباعم 7 هرامش هشقن

 یضارا یربراک
       نازدیم هدک زور زا یتاعادس یدط نیاربادنب دددنویپ یم عوقو هب یا هظحل و هاتوک نامز رد یعیبط لماوع هک ییاجنآ زا
      یاهتکردش تدلع هدب و ددشاب یدم رتشیب .دشاب یم یراجت و یرادا ًااتدمع هک رهش یزکرم یحاون تمس هب تاعجارم
  ندیا رد نینچمه .دهد یم شیازفا قطانم نیا رد ار یریذپ بیسآ یعیبط لماوع عوقو زا سپ و عوقو نامز رد یناور
  ادفیا ار یتیشم شقن .دنشاب یزکرم یحاون هب خیدزن هک ... و اه  راپ ، زاب یاهاضف ،ریاب یاه یربراک دوجو تاظحل
       خدمک یریذدپ بیدسآ نازدیم شهادک رد عودمجم رد و دراد ییازس هب ریثأت ناکسا و عمجت تیمح هک دومن دهاوخ
   شهادک یحاودن نیا هب تاعجارم نازیم خینورتکلا رهش نوچ یبسانم تاناکما داجیا اب نینچمه .دومن دهاوخ ینایاش
    میردح زا جرادخ یحاودن رد زکارم تخاس نینچمه و زکارم نیا لاقتنا هب تبسن دیاب رودقملا یتح هکنیا نمض هتفای
 و رازآ و ریاب یاهنیمز هب یکیدزن تابساحم ماجنا یارب هدش هتفرگ رظن رد تاضورفم هعلاطم نیا رد دومن مادقا لسگ
 .تسا هتفرگ رارق رظندم لسگ میرح زا یرود نینچمه



 173 ...یربراک نییعت رد کیفروموئژ لماوع شقن یسررب

 
 رهشيدهم رهش رد یضارا یربراک 8 هرامش هشقن

 رهشيدهم رهش رد دوجوم عضو یربراک 2  هرامش لودج

 دصرد (عبرم رتم)هنارس (راتکه)تعسو یربراک ناونع
 (عبرم رتم)اهدرادناتسا

 یداهنشیپ بولطم

 ینوکسم

 - 39 30/07 4/44 331901 هقبط خی

 - 39 41/3 1/3 34341 هقبط ود

 - 39 37/3 4/3 3300 رتشیب و هقبط هس

 - - 19/47 9/14 304371 عمج

 9/3 3-4 40/3 ½ 37390 یراجت

 یشزومآ

 3/ 31 1/3 0/3 7 33317 ناتسکدوک و ییادتبا

 3/ 14 3/7 13/3 3/3 37197 ییامنهار

 3/ 37 3/3 4/3 33/7 30033 ناتسریبد

 - 7/7 30/3 93/7 33717 یشزومآ تاسسؤم ریاس

 - - 0/7 43/4 30701 عمج

 3/3 1 9/7 - 10/0 31300 یلاع شزومآ

 3/3 4 91/3-9/7 13/3 3/3 34397 ینامرد

 - 0/3 33/3 13/3 3907 یتشادهب

 - 3/3-9/3 74/7 0/4 31031 یشزرو

 00/0 3-37 33/3 0/0 009077 زبس یاضف و  راپ

 - 3 11/3 9/3 31004 یرادا

 - 4/3 9/3 3/7 33030 یماظتنا

 و یدددددددگنهرف
 یبهذم

 34/3 9/7-3/ 91 7/3 0/3 3019 یگنهرف

 90/3 3/ 1 10/3 3/7 31133 یبهذم

 - - 14/3 9/7 34103 عمج
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 33/3 3/3- 9/0 31/47 3/14 310701 هاگراک و عیانص

 - - 0/3 7 30717 ییاریذپ و یدرگناهج

 14/3 3/7 49/3 1/7 33730 تازیهجت و تاسیسأت

 37 33- 93 10/3 3/7 33133 رابنا و لقن و لمح تاسیسأت

 93/0 90- 01 43/33 4/90 3090377 یطابترا هکبش

اغاب
 ت

 - 9/4 93/7 4/0 931337 تاغاب

 - - 13/17 3/70 3100037 عرازم

 - - 33/33 3/10 9130177 عمج

 - - 93/7 0/0 344337 میارح و هناخدور،لیسم

 - 3/ 07 39/97 0/39 301311 ریاب یضارا

 34/3 0 04/3 9/7 34303 ناتسروگ

 - - 17/3 7/1 330337 تاعافترا

 04/3 4 11/3 1/3 30114 یرادماد

 - - 337 3/300 3313309 لک حطس

 937 ص 91 لاس.نانمس یرادناتسا ینف رتفد،رهشیدهم رهش یداه حرط،نیودت و حرط رواشم نیسدنهم:عبنم

 
 58 لاس رهشيدهم رهش دوجوم عضو یريراک دصرد 1رادومن

 تیعمج مکارت 
      نادنملادس و نالادسگرزب ،نادکدوک فدلتخم یندس یاههورگ تیعمج روشک یتیعمج قیقد یاهصخاش نادقف تلع هب
      قطادنم حطدس رد نییادپ و الادب تدیعمج نازیم و مکارت هب رتشیب و هتفرگن ماجنا اه یبایزرا رد اه صخاش نیا لامعا
  هددش هیحان نیا رد یریذپ بیسآ نازیم شیازفا ثعاب هیحان ره رد الاب یتیعمج مکارت .تسا هدش هجوت رهش فلتخم
    رد یغولدش و مادحدزا بدجوم سرم زا سرت و ندنام راوآ ریز زا سرت و هزرل نیمز عوقو زا یشان یناور تارثا اریز
       یدعیبط لدماوع عودقو زا سدپ ینادسردادما رد لکدشم داجیا و لخادت بجوم نینچمه و عوقو نامز رد رارف ماگنه
      تمدس هدب تدیعمج یزادس هددنکارپ هب تبسن ناکما تروص رد دیاب قوف تارثا شهاک یارب نیاربانب تشاد دهاوخ
  ناودنع ره تحت یتیعمج زکارم داجیا زا و .دومن مادقا تسا هدش هتفرگ رظن رد یزاسرهش رد لبق زا هک زاب یاهاضف

1385 رهشیدهم رهش دوجوم عضو یربراک دصرد

0.46 ناتسروگ ,

2.18 تاعافترا ,

0.87 یرادماد ,

20.92 عرازم و تاغاب ,

ریاب یاه نیمز و لیسم ,
17.47

0.3 یدرگناهج ,

20.04 یطابترا هکبش ,

1.41 یشزرو ,

0.77 یرادا ,

0.5 یماظتنا ,

14.79 عیانص ,

0.47 یبهذم یگنهرف ,

2.02 زبش یاضف و کراپ ,

0.64 یراجت ,

0.27 ینامرد ,

0.02 یتشادهب ,

1.3 یشزومآ ,

14.58 ینوکسم ,

0.54 تازیهجت و تاسیسأت ,

 و لقن و لمح تاسیسأت
0.37 رابنا ,
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 رد ف       دلتخم یحاودن تدیعمج مکاردت هدعلاطم ندیا رد .دردک بانتجا لسگ میرح رد (شزومآ ای تراجت ای تنوکس)
 .تسا هدش هدناجنگ هطوبرم تابساحم

 
 رهشيدهم رهش رد تیعمج مکارت 9 هرامش هشقن

  یداهنشیپ هدودحم و زیمآ هرطاخم هدودحم نییعت
   یاردب میدودمن ددجم یدنب هقبط و داجیا لبق لحارم زا لصاح یاه تیولوا ساسا رب ار رظن دروم یاه هیال هک لاح
   .مییادمن یدم قیفلت رگیدکی اب ار اهنآ تسا یناکم رگلیلحت عباوت زا هک raster calculator تابساحم زا ،یبایزرا ماجنا
    و تمدس نآ هدب رهدش یتآ هعسوت یارب بسانم هک دوب دهاوخ یطاقن دوش یم هدید لکش رد هک روطنامه راک لصاح
  هعدسوت ،هنیزگ نیرتهب درب میهاوخ یپ دوش هجوت یداهنشیپ طاقن میرح هب رگا .دشاب یم اه لسگ میرح زا ندش رود
 لامتحا یاه هزرل نیمز یاه هزرل سپ و تدش زا هجیتن رد و اه لسگ زا ییوس زا و هدوب یبرغ بونج تمس هب رهش
 .دنام میهاوخ رود هدنیآ
 هدودحم ندومن صخشم و هعلاطم دروم رهش رد ازرطخ یاهیربراک میرح و لسگ میرح صوصخ رد اه هداد قیفلت اب
 .میهد یم شیامن لیذ هشقن رد رهش رد یتآ هعسوت تهج یداهنشیپ تروص هب ار یطاقن ازرطخ
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 رهشيدهم رهش رد زیمآ هرطاخم طاقن دوجوم عضو 11 هرامش هشقن

 
 رهشيدهم رهش رد زیمآ هرطاخم یاه هدودحم قیفلت 11 هرامش هشقن



 723 ...یربراک نییعت رد کیفروموئژ لماوع شقن یسررب

 
 رهشيدهم رهش یتآ هعسوت یارب یداهنشیپ هدودحم 21 هشقن  هشقن

  یریگ هجیتن
 نازوا  هدب  هدجوتاب  ادهنآ تارثا عیمج هک دشاب یم توافتم رهش طاقن رد یریذپ بیسآ نازیم رب رثوم و فلتخم لماوع
 .دنراد قطانم ریاس تبسن ار یرتمک یریذپ بیسآ نازیم هک دیدرگ فوصوم یحاون باختنا هب رجنم اهنآ هب یصیصخت
 رد  هدوددحم  ندیا  هدک  هدتفرگ  راردق  رهدشیدهم رهش رد میدق تفاب هدودحم رد یزاس مواقم و یزاسهب تیولوا نیلوا
  حلادصم و  دادیز تمدق اب ییاهنامتخاس یاراد هک هدودحم نآ تفاب عون هب هجوتاب .دراد رارق زین لسگ یعاعش ششوپ
  یزادسون و  یزادس  موادقم هب تبسن نامز عرسا رد تسیاب یم و دشاب یم لگ و تشخ عون زا اهنآ رتشیب هک بسانمان
  تارادسخ  شهادک و  ینادسردادما عیرست رد رباعم ضرع هکنیا هب هجوتابو دومن مادقا هدشدای هدودحم رد اهنامتخاس
  هدب مزال . ددردگ  هدجوت  عودضوم  ندیا  هدب تسیاب یم اهنامتخاس یزاسون نامز رد .دراد ییازسب ریثأت بداوح زا یشان
  هدوددحم  ندیا رد و  ددردگ  یدم  دوددحم  نیمزردیز  هدقبط 3  هدب ًاامومع میدق تفاب هدودحم رد مکارت هک تسا حیضوت
  ندیا رد  بداودح زا  یدشان  تارادسخ  شهادک یارب دیدرگ حیرشت الاب رد هکیروطنامه .درادن دوجو ازرطخ تاسیسأت
  لردتنک و  ربادعم  ضردع  شیازدفا و حالصا ثحب و دوجوم یاهنامتخاس یزاس مواقم و یزاسون لماع هس هب هدودحم
 .دومن یرتشیب هجوت تسیاب یم تیعمج مکارت
 رد  هدکنیا مغریلع هک هدیدرگ عقاو رهشیدهم رهش یقرش لامش هیحان رد هک دشاب یم یا هقطنم هب طوبرم مود تیولوا
 و  هدتفرگ  راردق از  بیدسآ  لدماوع زا  یدکی میرح هب خیدزن زین و لسگ هدودحم رد یلو دراد رارق یرهش دیدج تفاب
 .تسا هتفرگ رارق مود تیولوا رد هیحان نیا هدش هتفرگ رظن رد یاه هیال هیلک هب یصاصتخا نازوا هب هجوتاب
  دودخ طیارش هب هجوتاب هدودحم ره هک دشاب یم رهشیدهم رهش رد هدش صخشم یحاون ریاس هب طوبرم موس تیولوا
  رهدش  یدبرغ و  یلامدش  یحاودن زا  یدخرب. ددنراد  راردق لسگ هدودحم رد قطانم زا یخرب دنتسه یریذپ بیسآ یاراد
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 و  مکاردت  ادب  ییاهنامتخادس یاراد  قودف  لدماوع  ردب هوالع رگید یخرب و دنتسه ازرطخ تاسیسأت میرح رد رهشیدهم
  خدیراب و  ضردع  مدک رباعم و دایز تمدق اب ییاهنامتخاس یاراد ًاامومع مه رهش بونج یحاون و دنتسه الاب تیعمج
  یدمن از  بیدسآ  لدماوع دوجو تلع هب یحاون نیا هک دراد رارق قرش تمسق رد دایز یریذپ بیسآ اب یحاون .دنتسه
  طیاردش  هدب  هدجوتاب  قطادنم  ندیا  یدلو  دندشاب  تمدس  ندیا هب یتآ هعسوت و شرتسگ تهج یبسانم یاه هنیزگ دناوت
  داهندشیپ  بدسانم  یتادیح و  مدهم تاسیسأت و ینوکسم ریغ یاهنامتخاس تخاس ناونع هب دناوت یمن رهش یفارگوپوت
 رد و  ،ردت بسانم رهش یبرغ بونج یحاون تمس هب هعلاطم نیا رد هعسوت یوس و تمس هکنیا هب تیانع اب اذل .دومن
 رد  رهدش یبرغ بونج تمس هب تخاس یوس و تمس ییاوه و  بآ ،یگنهرف ،یداصتقا لیالد هب زین دوجوم طیارش
  نادکمالا  ددح  ددردگ یم داهنشیپ اذل دشاب یم ازرطخ لماوع میرح هب خیدزن زین قطانم نیا و دشاب یم شرتسگ لاح
 .ددرگ لومعم یضتقم مادقا لیذ طیارش تیاعر هب تبسن
  .دایز یریذپ بیسآ یحاون رد ههیوب زاس و تخاس رد ایند زورب ینمیا یاهدرادناتسا زا یرادرب هرهب و داجیا
 از بیسآ یحاون زا دمآ و تفر رپ زکارم نتخاس رود ای و لاقتنا -7
 (ناکما تروصرد) رگید قطانم هب ازرطخ تاسیسأت لاقتنا -3
 یداهنشیپ یاه هدودحم رد زاس و تخاس تهج فلتخم یاهرشق یارب تالیهست داجیا -0
  خدیدزن یحاون رد صوصخ هب اهنامتخاس یزاس خبس هلمج زا یزاس نامتخاس دیدج یاه یئولونکت زا هدافتسا -4
 .میرح
 دیدج یسرتسد یاه هکبش داجیا و درادناتسا ریغ رباعم ضیرعت -9
 هتفرگ تروص یاهزاس و تخاس زا طوطخ نیا میرح یزاسکاپ ای و یئرنا و ازرطخ تاسیسات لاقتنا -0
 عبانم
  زدکرم  یددبلاک  یزدیر  حردط  یدللملا نیب سنارفنک تالاقم هعومجم ،یدبلاک یاهحرط یبایزرا یاهرایعم یسررب ،(3107) نیسح ،یدمحا

 ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت تاعلاطم
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یحارط دنیآرف ،(1107) نیسح دیس ،ینیرحب
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رهش بوخ لکش یروئت (0107) نیسح دیس ،ینیرحب 
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یعیبط حناوس زا هدید بیسآ قطانم یزاسزاب تیریدم ،(3107) سابع ،یدنوخآ و نیسح دیس ،ینیرحب
 ( تمدس)  اده  هاگدشناد  ینادسنا  مودلع بتک نیودت و هعلاطم نامزاس ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،(1107) اضردمحم ،یدمحمروپ 

 نارهت
 رون مایپ هاگشناد تاراشتنا یسانش نیمز تاعلاطم ،یسدنهم یسانش نیمز ینابم ،(3107) زورهب ،یلکوت
 رون مایپ هاگشناد تاراشتنا (7107) دیشمج ،یضویع یرادج
 -1 تمس تاراشتنا ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،(1107) اضر ،این ظفاح
  یادیالب  یدللملا  نیدب سنارفنک نیلوا تالاقم هعومجم بداوح زا یشان تارطخ ندناسر لقادح هب رد رهش مرف شقن ،(7107) حرف ،بیبح

 نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم رتفد یرهش قطانم رد یعیبط
 تالاقم هعومجم ، یعیبط حناوس زا نکسم یریذپ بیسآ رد یرهش تفاب و یضارا یدنب هعطق یاهوگلا یبایزرا ، (0107 )هحیلم ، یدیمح

 نارهت ،ناریا رد نکسم هعسوت یاهتسایس رانیمس
 نارحب تیریدم یلیصفت – یقیبطت همان هئاو ،(1107) شونایک ،یدرمریش و نیهاش ،نیتم و دیحو ،بانج ینیسح
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 روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس نانمس ،نانمس ناتسا یرامآ همانلاس (9107) نانمس ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 روشک یسانشاوه نامزاس ،نانمس ناتسا یسانشاوه تاعالطا و رامآ (7307) ،نانمس ناتسا یسانشاوه نامزاس
 نارهت یرهش یزیر همانرب تاعلاطم زکرم یعیبط عیاقو نارحب تیریدم یامنهار ،(1107) لیعامسا ،یحلاص
 رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ناریا یاوه و بآ (0107) لولهب ، یناجیلع
 نارهت هاگشناد ،یرهش زکارم نییعت یاهرایعم و لوصا یزاسرهش رد مکارت و (3107) یدهمدمحم ،یزیزع
 خربآ تاراشتنا ،نانمس ناتسا یزیخ هزرل و اه هزرل نیمز خیرات ،(1107) اضردیمح ،نیدلازیزع
 ناگزمره هاگشناد تاراشتنا یسدنهم یسانش نیمز (3107) دومحم دیس ،ادقع یمطاف
 یزاسرهش و نکسم ترازو نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم (0107) ،نیسح ،هجیولع ییازریم و لیعامسا ،ناگنازرف
 نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم – نارهت ،(4107) بداوح ربارب رد نامتخاس یحارط همان نیئآ یرگنزاب هتیمک
 اهاروش یناسر عالطا همانهام ،هبقرتم ریغ یاهدادیور تاراسخ شهاک ای یریگشیپ رد یرهش یحارط شقن (1107) رایاشخ ،وج یناشاک
 نارهت (تمس) اههاگشناد یناسنا مولع بتک نیودت و هعلاطم نامزاس ،یسانشاوه و بآ (0107) اضردمحم ،ینایواک
 رطخ شهاک یارب اههاگتنوکس یناکم – ییاضف یزیر همانرب و لیلحت (9107) ،یعیبط حناوس اب هلباقم تاعلاطم زکرم
  ،9107 ،9107 ،9007 ،9907 ،9407 ،9007 یاهلاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم
  تادعلاطم  ردتفد  ،اهرودشک  ناردحب  تیریددم نامزاس لیکشت هحیال هرابرد یسانشراک رظنراهظا -یمالسا یاروش سلجم یاه شهوهپ زکرم

 9107 هام نمهب نارهت یعامتجا
 نانمس ناتسا یزاسرهش و نکسم نامزاس رهشیدهم رهش یداه حرط نیودت و حرط رواشم نیسدنهم
  تخادس  نیدلوا  تالادقم  هدعومجم ،  یریذدپ بیسآ شهاک یگنوگچو بداوح ربارب رد نارهت یاه یریذپ بیسآ ، (7107 ) دیرف ، نایدهم

 تختیاپ رد زاسو
 نانمس ناتسا یزاسرهش و نکسم نامزاس رهشیدهمرهش یلیصفت و عماج حرط ،طیحم یرامعم حرط رواشم نیسدنهم
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یمومع یسانش نیمز (3107) دمحا ،دمتعم 
 
 


